
Intern 

 

 
 

1 

ROMÂNIA             
JUDEŢUL SĂLAJ                     
COMUNA CRASNA                  
CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr.112. 
Din data de 15.12.2021. 

aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței  rezultat în urma 
Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare 

Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, 
nr.777/25.09.2018 

 
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  
-  Referatul de aprobare a primarului cu nr.12241/08.12.2021  raportul compartimentului de resort al 
aparatului de specialitate al primarului cu nr.12250/08.12.2021 și avizul comisiei de specialitate a 
consiliului local; 
- Adresa cu nr.953/10.11.2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”ECODES SĂLAJ”; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi compeltările 
ulterioare; 
- Contractul de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, 
componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018 
- prevederile art.5 lit. d), art.10 din OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările şi compeltările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi compeltările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1. Se aprobă Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței  rezultat în urma 
Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, 
componenta Colectare și Transpor tdeșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018, conform Anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 
compartimentul buget-contabilitate-resurse umane. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Crasna; 
 -Compartiment buget – contabilitate- resurse umane; 
 -Monitorul oficial local. 
 -Dosar Hotărâri. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 

      Suto Attila                                                    Secretarul general al comunei 
                                      Lazar Veturia 
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ROMÂNIA  Anexa  
JUDEȚUL SĂLAJ  la HCL nr.112. 
COMUNA CRASNA                                                                                                 din data de 15.12.2021. 
CONSILIUL LOCAL 
 

Planul de investiții/ de utilizare a Redevenței  
 rezultat în urma Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de 
salubrizare Județul Sălaj, componenta Colectare și Transpor tdeșeuri municipale CT 2, 

nr.777/25.09.2018 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  Valoare  

1. Masina de maturat stradal 45.000 lei 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.. 

REFERAT DE APROBARE 
aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței  rezultat în urma 

Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare 
Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, 

nr.777/25.09.2018 
 

    Având în vedere adresa cu nr.953/10.11.2021 al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitare ”ECODES SĂLAJ” și luând în considerare următoarele acte 
normative: 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
compeltările ulterioare; 
- prevederile art.5 lit. d), art.10 din OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea 
şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările şi 
compeltările ulterioare; 

Propun achiziționarea următoarelor: 
- ………………. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre astfel cum a fost inițiat. 
 

PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
NR….. 

RAPORT DE SPECIALITATE 
aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței  rezultat în urma Contractului de 
delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, componenta 

Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018 
   Prin adresa cu nr.953/10.11.2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”ECODES 
SĂLAJ” solicită emiterea Hotărârii consiliului local privind aprobarea Planului de investiții/ de 
utilizare a Redevenței  rezultat în urma Contractului de delegare prin concesionare a getiunii 
activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 
2, nr.777/25.09.2018, care este în sumă de 27258 lei. 
- conform art.11 alin.(1) din Contractul de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de 
salubrizare Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, 
nr.777/25.09.2018. pentru fiecare an contractual Operatorul CT2 va plăti  Delegatarului o Redevență 
în suma de minim 296.318,00 lei pentru fiecare an de operare, dar nu mai puțin de 7%, procent 
aplicat la valoarea anuală a Contractului, aferență exclusiv activității de colectare și transport”. 
- conform prevederilor art.5 lit. d) din OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene întreţinerea,” înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în 
concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi 
în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 
specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinanţatoare.” 

Potrivit prevederilor art.10 din OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene ”Operatorul/unitatea administrativ-teritorială prezintă pentru aprobare autorităţii 
administraţiei publice locale planul de investiţii aferent activelor date în administrare sau în 
concesiune care se finanţează din Fondul IID pentru anul următor, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an. Pe baza consultărilor cu operatorul, autoritatea administraţiei publice locale aprobă 
Planul de Investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID 
pentru anul următor până la data de 31 decembrie.” 

Pot fi cuprinse în Planul de investiții și achiziționate europubele, eurocontainere, 
materiale/articole de curățenie stradală și salubritate (exclusiv dezăpezire), utilaje sau chiar mijloace 
de transport de mici dimensiuni penntru asigurarea salubrității stradale, camere de supraveghere 
video a punctelor gospodărești /  platforme de colectare selectivă, etc. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar. 
VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 
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